
 
Žalec, 1. marec 2021 
 

 
 

ZVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC,  
kot krovna organizacija pristojna za spodbujanje in razvoj turizma, kulture in športa v občini ter destinaciji Žalec,  

objavlja poziv za prijave kandidatov na prosto delovno mesto 

 

POMOČNIK DIREKTORJA ZAVODA* 
ki bo odgovoren za operativne in administrativne vidike vodenja Zavoda. 

 
Funkcija pomočnika direktorja predstavlja ključen kader v Zavodu, ki skrbi za nemoteno administrativno 
delovanje organizacije. Izbrani kandidat bo prevzel upravljanje z vsemi dokumenti, poročili, projektnimi 
načrti in finančnimi plani v okviru Zavoda. Po navodilih direktorja bo skrbel za široko paleto aktivnosti: od 
sklicev odločevalskih organov Zavoda, do priprave in vodenja projektov financiranih iz javnih sredstev in 
iz trga. 
 
Izbrani kandidat bo moral biti odličen vodstveni delavec 
v javnem sektorju, ki bo organiziral in bdel nad 
administrativnimi vidiki delovanja osrednje občinske 
organizacije za promocijo turizma, kulture in športa ter bil 
hkrati sposoben postati ključen odločevalec in 
sogovornik direktorja pri spremljanju in vodenju javnih 
razpisov ter drugih projektov. Obenem se od njega 
pričakuje samoiniciativnost in diplomacijo za potrebno 
koordinacijo projektov z raznimi deležniki, odlično pisno 
in ustno komunikacijo ter pripravljenost da osebno 
prevzame pobudo, da se ključne naloge uspešno opravijo. 
Takoj bo prevzel vodenje administrativne ekipe  Zavoda 
v osrednji pisarni, kjer bo usklajeval delo računovodstva, 
tajništva in kolegija Zavoda. Vsakoletno bo skupaj z 
direktorjem pripravil celostno poslovno poročilo in 
finančni načrt za organizacijo.  

Pričakuje se, da bo izbrani kandidat na delovno mesto 
prinesel odlično poznavanje delovanja organizacij v 
javnem sektorju ter javnih projektov in formalnega 
poročanja za financerje na občinskem, državnem in 
evropskem nivoju. Pričakuje se tudi, da bo izbrani 
kandidat imel ustrezna finančno-ekonomska znanja za 
kontroling, pripravo projekcij in pisanja poročil o 
celotnem proračunu Zavoda, ter vseh objektov in 
poslovnih enot, s katerimi upravlja. Kot javna ustanova se 
Zavod pogosto prijavlja na razne razpise. Skupaj z 
direktorjem Zavoda bo zadolžen za pripravo in iskanje teh 
projektov. Skupaj s svojimi podrejenimi bo sodeloval pri 
finančnemu nadzoru in pripravi evidenc za vse 
pomembne aktivnosti, ki jih izvaja Zavod ali katera od 
njegovih poslovnih enot.

 
FORMALNE ZAHTEVE ZA NASTOP DELOVNEGA MESTA: 

• Izbrani kandidat mora imeti najmanj VII./2 stopnjo izobrazbe.  
 

PRIČAKOVANE DODATNE KOMPETENCE: 
Prednost so pretekle izkušnje na vodstvenem položaju v javnem sektorju. Idealni kandidat bo imel občutek za delo v 
kolektivu in bo znal samostojno prevzeti celotno administrativno plat vodenja Zavoda. Hkrati bo imel diplomatske 
sposobnosti in natančnost pri vodenju dokumentacije. Prednost predstavljajo znanja s področja ekonomije, financ, 
davkov ter visoka stopnja računalniške pismenosti.  

 
FORMALNI OKVIRI ZAPOSLITVE: 

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za delovno mesto Pomočnik direktorja, 
pristojen za področje turizma, ki je po sistematizaciji delovnih mest umeščeno v 44. plačilni razred. Pogodba se bo 
sklenila za mandat petih (5) let, s poskusno dobo šestih (6) mesecev. Delovni čas je fleksibilen, izbrani kandidat bo sam 



odrejal delovne pogoje svoji ekipi ter poslovnim enotam, za katere bo odgovoren. Ustrezen kandidat bo predvidoma 
izbran junija, delovno mesto pa bo nastopil avgusta 2021. 

 
PRIJAVE NA DELOVNO MESTO: 

Kandidati, ki se želijo prijaviti na razpisano delovno mesto, naj pošljejo (1) življenjepis, ter priložijo (2) kratko osebno 
predstavitev, ki naj obsega od 1.500 do 2.500 besed. Prijave naj pošljejo po elektronski pošti na 
bostjan.strajhar@zkst-zalec.si. Za vsa dodatna vprašanja se lahko neposredno obrnejo na tajništvo Zavoda na 
telefonski številki (03)712-12-50. Rok za oddajo prijav je 31. 3. 2021. Potencialni kandidati bodo v mesecu aprilu 
povabljeni na serijo intervjujev in razgovorov z ekipo Zavoda. 

 

* V objavi o prostem delovnem mestu se izraz pomočnik direktorja, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot 

nevtralen tako za ženske kot moške. 
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